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PRESSMEDDELANDE FRÅN HUMANISTERNA 
 
Global undersökning: Icke-troende en global minoritet och offer i hatkampanjer 
 
Enligt en ny rapport är icke-religiösa en specifikt utpekad minoritet i hatkampanjer 
över hela världen, visar globala Freedom of Thought Report. Inte heller Sverige 
undgår kritik, trots att vi lever i ett av världens säkraste länder för icke-troende. 
 
Enligt rapporten kommer hatpropaganda mot ateister inte enbart från 
reaktionära och radikala religiösa ledare, utan i allt ökande omfattning även 
från politiska ledare, inkluderat statschefer. (Not: i rapporten används termen 
"hate speech", som i Sverige brukar benämnas hets mot folkgrupp.) 
 
Enligt Freedom of Thought Report, som publiceras årligen av International Humanist 
and Ethical Union (IHEU), sägs: "Utöver de lagar som i dag straffbelägger avhopp 
(apostasi) och hädelse har vi noterat en klar ökning i hatpropaganda mot ateister och 
humanism, där dessa termer överlag används korrekt, men med en avsikt som tydligt 
kommer ur okunnighet eller intolerans gentemot dessa grupper." 
 
Rapporten beskriver bland annat ett fall där den malaysiske premiärministern Najib 
Razak i ett tal i år sa att "humanism, sekularism och även liberalism" var "avvikande" 
och ett hot mot Islam och mot staten. I samma tal avvisade han också malaysiers rätt 
till apostasi (att lämna Islam). 
 
Saudiarabien kritiseras i rapporten för en ny lag som likställer "ateism" med 
"terrorism". Den första paragrafen i det saudiska kungarikets nya terrorlagstiftning 
förbjuder "Uppmuntran till ateistiska tankar i varje form, eller ifrågasättande av Islams 
fundament". 
 
Även Sverige kritiseras, trots att landet är ett av världens säkraste. Det som 
drar ner Sveriges totalbetyg är att kyrkoavgiften samlas in av staten; en form 
av diskriminering. 
 
Egyptens påstått sekulära regim under president Sisi har pekat ut ateister på ett sätt 
som rapporten kallar "en organiserad motreaktion mot unga ateister". I juni lanserade 
Nuamat Sati på Egyptens ungdomsministerium en kampanj för att sprida 
medvetenhet om "faran med ateism" och varför ateism är "ett hot mot samhället". Det 
uttalade syftet var att ge unga ateister, som ofta är aktiva på sociala medier, en 
chans att "omvärdera sina beslut och återgå till sin religion". 
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Under de senaste månaderna har myndigheter i Egypten gripit unga ateister som på 
tv och youtube talat om sin rättighet att uttrycka en ateistisk syn. I en oroande och 
ovanlig händelseutveckling i november deltog kristna kyrkor tillsammans med 
egyptiska Al-Azhar i en anti-ateistisk kampanj, där de sa att "Samhället bör göra 
motstånd mot detta fenomen [ateism]". 
 

Om Freedom of Thought Report 
Freedom of Thought-rapporten är en årlig granskning av förföljelse av ateister i hela 
världen. I nästan alla länder förekommer systematisk diskriminering av icke-religiösa. 
I några fall genom religiösa privilegier eller juridiska undantag, där de värsta 
exemplen innebär att staten fråntar ateistiska föräldrar deras barn, eller där lagen 
föreskriver dödsstraff för avfällingar (i 13 islamiska stater). 
 
2014 års upplaga av rapporten noterar: "I år ses en ökning av statschefer och 
politiska ledare som hetsar specifikt mot icke-religiösa, enbart för att de inte 
bekänner sig till någon religiös tro, på ett sätt som normalt skulle betraktas 
som hatpropaganda, hets mot folkgrupp eller förföljelse av etniska eller 
religiösa minoriteter." 
 
Rapporten kan läsas i sin helhet här: 
http://freethoughtreport.com/download 
 

 
Figur från rapporten som visar olika nivåer av diskriminering i världen. 
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Referenser 
Rapporten, kartgrafik och mer finns tillgängligt här: 
http://humanisterna.se 
 
För ytterligare information, grafik, intervjuer eller kommentarer, kontakta 
Magnus.Timmerby@humanisterna.se 
 
Förbundet Humanisterna är medlemsorganisation i IHEU. 
 
För frågor direkt till IHEU: 
report@iheu.org eller ring +44 207 490 8468 (kontorstid under onsdagen) 
 
Freedom of Thought-rapporten publiceras av International Humanist and Ethical 
Union (IHEU) med hjälp från oberoende forskare och IHEU:s medlemsorganisationer 
över hela världen. 
http://iheu.org 
 
International Humanist and Ethical Union 
39 Moreland St, London | EC1V 8BB | United Kingdom 
iheu.org | facebook.com/iheunion | twitter.com/iheu 
Office: +44 207 490 8468 
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